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Příloha 1 

 

Pokyny k zajištění 

bezpečného provozu školy 



1. Povinnosti žáků při běžném provozu gymnázia 

Žáci při vstupu do budovy vždy používají vchod přes šatnu a čipují se. 

Žákům není dovoleno vpouštět cizí osoby přes šatnu ani hlavním vchodem na schodiště.                
I v případě, že bude návštěvník tvrdit, že je rodičem žáka, slušnou formou jej žáci odkáží na 
recepční – ta má možnost žáka vyvolat školním rozhlasem, případně rodiče předat 
zaměstnancům kanceláře školy, kteří zajistí kontaktování žáka. 

 

2. Ochrana žáků za mimořádných situací 

2.1 Ozbrojený útok 

K ozbrojenému útoku dochází nečekaně a většinou je velmi brutální a šokující. Neexistuje 
jednoduchý univerzální scénář, jak se v takové situaci zachovat. Přesto je užitečné dodržet 
následující zásady: 

1. Utíkejte! Dostaňte se do bezpečí, utečte z dosahu útočníka. Nevracejte se pro věci! 

2. Schovejte se. Když nelze utéct, zavřete se do nějaké místnosti, zamkněte se a zabarikádujte. 
Když nemáte klíč, postavte ke dveřím barikádu z nábytku, pod kliku naskládejte na stůl knihy, 
aby zabránily jejímu stlačení. 

3. Lehněte si na zem a buďte zticha. Ztlumte si mobil na tichý chod. 

4. Nikdy se nesnažte „být za hrdinu“ a útočníka neprovokujte. 

5. Pokud můžete, volejte tísňovou linku Policie ČR 158, nebo 112 – podejte informaci, kdo jste, 
kde se nacházíte (včetně čísla místnosti) a co přesně se děje. Pak nezavěšujte, aby operátor 
zůstal dál na příjmu a měl akustické spojení. 

6. S nikým nemluvte přes dveře a neotvírejte. Útočník se může vydávat za zraněného 
spolužáka (nebo jej k tomu donutit), policistu či záchranáře. Ti si k Vám cestu najdou. 

 

Prevence útoku: 

Útočníci se často svým plánem pochlubí okolí, hledají sympatizanty a snaží se o věci mluvit. 
Často obdivují násilí a omlouvají podobné útoky. Na internetu (Facebook, Twitter, Blogy a 
diskuze) zveřejňují své násilnické názory, fotografie zbraní, předkládají své „umělecké výtvory“ 
obsahující násilí, krev a smrt. Mnohdy podkládají řečnické otázky jako: „Jaké by to asi bylo, 
kdybych někoho zabil?“ Dokonce se jako z legrace chlubí cíli a propracovaným plánem útoku. 

Takové chování není normální. Nepodceňujte náznaky, nebuďte lhostejní ke svému okolí. 
Podezřelé chování oznamte třídnímu učiteli, výchovným poradkyním nebo přímo vedení 
školy. Vyhodnotíme hrozbu a zvolíme vhodný další postup. 

Nejde o žalování, může jít o životy a zdraví Vás a Vašich spolužáků. 

 

 

 

 



2.2 Požár, výbuch plynu a jiné nebezpečí vyžadující evakuaci budovy 

1. Pokud zaznamenáte malý lokální požár, pokuste se jej sami uhasit. Přístroje jsou na 
chodbách, pozor na použití vody v případě blízkosti elektrických zařízení! Vždy však 
především dbejte na vlastní bezpečnost – Vaše zdraví je důležitější než ochrana majetku. 

2. Pokud to už není možné, volejte tísňovou linku – hasiči 150, nebo 112. 

3. Neprodleně informujte kohokoliv ze zaměstnanců školy. 

4. Při vyhlášení poplachu rozhlasem: 

- Pokud jste mimo třídu (chodba, WC, studovna či jiné společné prostory), vezměte si pouze 
ty své věci, které máte u sebe a nejbližším schodištěm opusťte budovu na shromaždiště 
(parkoviště pod lyžařským svahem). Neodcházejte, bude třeba zjistit, zda všichni žáci 
bezpečně opustili budovu! Nechoďte se přezouvat do šaten, nevracejte se do tříd pro své 
věci – v uzavřeném prostoru hrozí nebezpečí ztráty vědomí a poškození zdraví nebo smrti! 

- Pokud máte výuku, sbalte si své věci, nic nezapomeňte – zejm. cenné předměty. Třídu 
opusťte podle pokynu vyučujícího, školu opusťte společně s doprovodem nejbližším 
schodištěm. Nechoďte do šaten – uzavřený prostor s velkým počtem osob je nebezpečný! 
Všichni se shromáždí na parkovišti pod lyžařským svahem. Jsou-li ve třídě žáci, kteří nemohou 
sami sejít po schodech, musí jim pomoct silnější spolužáci. Evakuaci organizuje Váš učitel, 
dbejte jeho pokynů! Při požáru nikdy nepoužívejte k evakuaci výtah – není evakuační, mohl 
by se zastavit! 

5. Při opouštění budovy neběhejte, neschovávejte se a zachovejte klid. Vždy se snažte zůstat 
se svou třídou nebo jinou skupinou, nezůstat sami. Nevracejte se pro osobní věci (mobil atd.), 
nechoďte do šaten! Dodržujte pokyny zaměstnanců školy. 

6. Při výskytu dýmu použijte na únikové cestě textilní materiál jako provizorní ochranu 
dýchacích cest (dýchejte třeba přes tričko nebo mikinu), držte se co nejblíže k podlaze (např. 
v předklonu). 

7. Při evakuaci se netlačte, mohlo by dojít k úrazu, vytlačení osob do vozovky pod projíždějící 
vozidlo atd. 

8. Nikdy neodcházejte jinam než na shromaždiště (parkoviště pod lyžařským svahem). Tam 
se hlaste vyučujícímu své třídy dané hodiny, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.  
Je nezbytné zjistit, zda v budově někdo nezůstal! 

 

Ve Zlíně dne 27. 8. 2021 

 

 

Mgr. Alena Štachová, 
ředitelka školy 

 


